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تدریس پودمان اول: لحیم کاری قطعات گسسته
واحد یادگیری 1

شایستگی مونتاژ و دمونتاژ قطعات مجزا

در فرايند تدريس پودمان هاي كتاب درسي بايد به نكات اساسي زير توجه ويژه 
باشيم. داشته 

 كتاب درسي هنرجو با رويكرد معلم فعال و دانش آموز فعال نوشته شده است.
 در فرايند آموزش و يادگيري با توجه به فعاليت هاي تعريف شده، همه هنرجويان 
در همه فعاليت ها مشاركت فعال دارند و در ساعات غيردرسي نيز فعاليت هايي براي 

آنان پيش بيني شده است.
 كتاب درسي دانش آموز خودآموز نيست و به گونه اي تهيه شده است كه هنرجويان 
را وادار به تفكر مي نمايد و عالقه آنان برانگيخته شده و زمينه نوآوري و خالقيت در 
آنان شكوفا مي شود. بديهی است كه اين روحيه بايد در هنر آموزان نيز نهادينه شود.

 داشتن صبر و حوصله كافي در شنيدن نظر هاي هنرجويان به ويژه در هنگام 
اجراي فعاليت بارش فكري و ارائه پژوهش ها ضروري بوده و موجب برقراري روحيه 
كار تيمی، دوستي و وحدت بين هنرجويان با هم و هنرجويان با هنرآموز مي شود. 
همچنين در اين فرايند چگونگي برقراري ارتباط مؤثر آموزش داده مي شود. به اين 

ترتيب محيط آموزشي لذت بخشي را فراهم مي آورد.
 چنانچه تك تك فعاليت هاي تعريف شده عماًل به اجرا در آيد، قطعاً خروجي ها 
)outputs( و پيامد هاي )outcomes( يادگيري مطلوب حاصل شده و هنرجويان 
قادر خواهند بود جذب بازار كار شوند. براي تدريس پودمان های كتاب موارد زير 

و ساير مواردي كه به نظر شما از اهميت ويژه اي برخوردار است را اجرا نماييد.

بارگیری نمايش فیلم مختلف  رسانه های  طريق  از  را  كتاب  در  شده  توصیه  مختلف  فیلم های 
ابهام های  رفع  منظور  به  ببینید. سپس  از ساعات درسي  در خارج  را  آنها  و  كنید 
هنرجويان، آن را در كالس درس براي هنرجويان به نمايش در آوريد و درباره آن 
زمان  در  را  آنها  داريد،  زمینه  اين  در  ديگري  فیلم هاي  اگر  همچنین  كنید.  بحث 
به  در ضمن  قرار دهید.  هنرجويان  اختیار  در  محتوای درس  به  توجه  با  و  مناسب 
هنرجويان تأكید كنید كه فیلم های مرتبط را در ساعات غیر درسی ببینند و تکرار 
بیاموزند. و  كنند  يادآوري  كامل  به طور  را  قبلی خود  آموخته های  محتوای  تا  كنند 
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بحث گروهی پايه های  به اطالعات قبلي كه هنرجويان در دروس علوم و كار و فناوری  با توجه 
را هدايت كنید. تا نهم كسب كرده اند، بحث ها  هفتم 

پیش آزمون: پيش آزمون را قبل از شروع درس انجام دهيد و پس از ارزشيابي، 
مبحث درسی را شروع كنيد. در صورت نياز از هنرجويان بخواهيد تا مطالبي كه 

قباًل آموخته اند يا در كتاب همراه هنرجو آمده است را مرور كنند.

جستجو كنید با مراجعه به  سايت دانشنامه رشد وزارت آموزش و پرورش »http//:www. medu.roshd.ir« و فضای 
 phet و   freeelectron   + film ،valance electron + film مجازی اندرويدی و جست  و جوی كلمات
فیلم هايی را بارگیری )download( كنید و پس از مشاهده، آنها را به كالس بیاوريد. نتايج جست  وجوی 
هنرجويان را بررسی كنید و بهترين فیلم ها را انتخاب كنید و به هنرجويان توصیه نمايید. تعدادی از 
اين فیلم ها در لوح فشرده كتاب كارگاه الکترونیک مقدماتی برنامه درسی قبلی آمده است. اين فعالیت 

را برای نرم افزارها نیز انجام دهید و به هنرجويان نیز توصیه كنید.

هم زمان به نحو مقتضی از اوليا بخواهيد بر اين امر نظارت كنند همچنين هنرجويان 
را توجيه كنيد كه اين نوع نظارت ها ضروری بوده و همواره به نفع آنان است.

توجه دقیق به نکات ايمنی: چون در لحيم كاری هنرجويان با هويه داغ و ابزار 
برنده تيز سر و كار دارند، اجرای نكات ايمنی به طور دقيق و ايجاد فضای مناسب 
و امن از مواردی است كه بايد مورد تأكيد قرار گيرد. در ادامه تعدادی از نكات 

است: آمده 
 اول ايمنی، بعد كار: در كارگاه های فنی و حوزه های صنعتی برای اجرای كارهای 
عملی الزم است دستورهای حفاظتی و ايمنی توسط مسئولين هنرستان، سرپرست 
خطرات  بروز  از  تا  گيرد،  قرار  توجه  مورد  كاماًل  هنرجويان  و  هنرآموزان  كارگاه، 

احتمالی، مانند برق گرفتگی و آسيب رسانی به تجهيزات جلوگيری شود.
نظم و ترتيب را در كارگاه و    
رعايت  كنيد.  رعايت  آزمايشگاه 
نظر،  دقت  مهارت  توصيه،  اين 
سرعت كار و كيفيت آموزشی را 
در فرد افزايش می دهد شكل 1. 

شکل 1
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از  صحيح  استفاده  و  مناسب  ابزار   كار  انتخاب   
است.  عمومی  ايمنی  نكات  از  ديگر  يكی  آنها، 
استفاده بهينه از وسايل و تجهيزات، مهارت الگوی 
صحيح مصرف را در فرد ايجاد می كند و طول عمر 

وسايل را افزايش می  دهد، شكل 2.

                                                                             
  از ابزاری كه به دسته عايق مجهز است استفاده 
در  صرفه جويی  وسايل،  اين  از  استفاده  كنيد. 
هزينه های اضافی ناشی از صدمه های جانی و مالی 

را به دنبال دارد.
به  را  برق  تابلوهای  و  آزمايشگاهی  ميزهای   
برق  دچار  تا  كنيد  مجهز   FU و   FI فيوزهای 
گرفتگی نشويد. هنگام تعمير از ترانس ايزوله 1:1 

ايمنی و  ايزوله ضريب اطمينان  از ترانس  با فيوز مناسب استفاده كنيد. استفاده 
حفاظت دركار را باال می برد و مهارت مقابله با استرس را در فرد افزايش می دهد. 
فيوزهای FI و FU را در اصطالح بازاری فيوزهای حافظ جان می گويند، شكل 3.

 برای جلوگيری از برق گرفتگی، هنگام تعمير 
كنيد. استفاده  يك  به  يك  از    ترانسفورماتور 
است  ترانسفورماتوری  به يك  ترانسفورماتور يك 
كه ولتاژ ورودی و خروجی آن با هم برابر است و 
به منظور جداسازی محيط كار با شبكه برق شهر 

می رود. كار  به 
هنگام    جازدن     و    ياكشيدن    دوشاخه      برق از         

سيم های متصل شده به آن استفاده نكنيد و دوشاخه را به  طور      صحيح در دست 
بگيريد. اين نكته مهارت دقت نظر و توجه بيشتر را در فرد ايجاد می كند و مانع 

.4 شكل  می شود،  حادثه  بروز 
جداً  ميزكار  روی  اضافی  وسايل  گذاشتن  از   
خودداری كنيد. اين امر مهارت به كارگيری نظم 
و ترتيب را افزايش می دهد. داشتن تمركز، تعهد 

و نظم در كار، باعث رشد می شود، شكل 5 .

   شکل 2

شکل 3

شکل 4

شکل 5
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 ساخت پايه هويه: براي جلوگيري از آتش سوزي 
و  مجازي  فضاي  به  مراجعه  با  مي كنيم  توصيه 
ابتكار و خالقيت خود و هنرجويان از هنرجويان 
بخواهيد اقدام به ساخت پايه هويه كنند، شكل6 . 

تنوع اين نوع پايه ها بسيار زياد است.

 دوشاخه متصل شده به سيم های رابط دستگاه ها 
را بررسی كنيد تا شكستگی نداشته باشد. سيم رابط 
هردستگاهی را كه به برق 220 ولت وصل می كنيد 

كامالً بررسی كنيد تا قسمتی از سيم لخت نباشد.
 كارگاه بايد مجهز به وسايل اطفاء حريق باشد و 
اين وسايل بايد به راحتی در دسترس قرار گيرد. 

شكل 7 وسايل اطفاء حريق را نشان مي دهد.
و  دود  مقداری  لحيم كاری  هنگام  كه  آنجا  از   
لحيم كاری  اطاق  می شود،  توليد  سمی  گازهای 
تمام  در  باشد.  مناسب  هواكش  به  مجهز  بايد 
در  را  هواكش  می كنيد  لحيم كاری  كه  مدتی 
حالت روشن قرار دهيد. در شكل 8 ، يك نمونه 
را  كارگاه  خارج  و  داخل  در  نصب  قابل  هواكش 

می كنيد. مالحظه 

 در لحيم كاری های طوالنی استفاده از ماسك های مخصوص الزامی است. ماسك 
بايد از نوع استاندارد انتخاب شود. 

لحيم كاری  برای  را  كوچك  قلمی  هويه های  دارد.  وجود  نيز  هويه  ديگر  انواع   
بسيار ظريف و دقيق در مدارهای الكترونيكی بسيار كوچك، مثاًل در توليد و تعمير 
ساعت الكترونيكی يا مهندسی دندانپزشكی، استفاده می كنند. اين هويه ها در توان 
5 وات نيز ساخته می شوند و با ولتاژ كم مانند باتری 6 ولتی يا ترانسفورماتور 6 
ولتی نيز كار می كنند. در شكل 9، يك نمونه هويه كه با باتری قلمی كار می كند 

را مالحظه می كنيد.
 هويه با كنترل الكترونيكی درجة حرارت: در بعضی از هويه ها درجة حرارت هويه 
در ضمِن كار قابل كنترل است. ساختمان اين نوع هويه ها بسيار متنوع است. در 

نمونه هاي ساده محدوده تنظيم درجه حرارت و حساسيت آن بسيار كم است. 

شکل 6

شکل 7    

 شکل 8
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پاية جداگانه  يك  معموالً  پيشرفته تر  انواع  در 
برق شهر  به  تغذية هويه وجود دارد كه  برای 
از  را  انرژی خود  قلمی  هوية  و  می شود  وصل 
نمونه  پايه دريافت می كند. درشكل 10، يك 
قابل تنظيم را مشاهده  با درجه حرارت  هويه 

می كنيد.
             

برای  معموالً  هويه  اين  باال:  سرعت  هوية   
به  هويه  اتصال  با  می رود.  به كار  تعمير  عمل 
برق بالفاصله حرارت نوک آن باال می رود. در 
شكل 11، نوعی از اين هوية سرعت باال نشان 
نوع هويه در حالت گرم  اين  داده شده است. 

است. وات  توان 80  دارای 

 هوية گازی: برای انجام عمل لحيم كاری در 
از هوية  ندارد می توان  برق وجود  مواردی كه 
گازی استفاده كرد. جرقه زن های پيزوالكتريك 
گاز را مشتعل می كند و حرارت آن باعث گرم 
شدن نوک هويه می شود. شكل 12، يك نوع 

هوية گازی را نشان می دهد.
 لحيم سرد: هنگامي كه محل لحيم كاري را 
بيش  گرماي  كه  باشيد  مراقب  مي كنيد  گرم 
از اندازه موجب اكسيد شدن محل لحيم كاري 
نشود. هويه را به طور پی در پی از سطح كار جدا 
نكنيد، زيرا اين عمل عالوه بر صرف وقت زياد 

موجب لحيم بد در محل اتصال می شود، يعنی در اين حالت لحيم در محل اتصال 
می آيد. وجود  به  سرد  لحيم كاری  با  اتصال  يك  و  نمی شود  پخش  كامل  به طور 

شكل13، لحيم كاری صحيح و لحيم كاری سرد )غلط( را نشان می دهد.

شکل 9  

شکل 10

شکل 11

شکل 12

لحیم كاری به صورت يکنواخت درآمده است           اليۀ هوا يا اكسید

   ب( لحیم كاری صحیحالف( لحیم كاری سرد )غلط( 
شکل 13
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  در اتصال با لحيم سرد اگر چه مقدار قلع ظاهراً كافی به نظر می رسد ولی در زير 
لحيم قشری از هوا به وجود می آيد كه مانع برقراری اتصال الكتريكی می شود. لحيم 
سرد ممكن است در اثر عوامل ديگری نيز به وجود آيد. مثاًل حركت دادن اتصال 
قبل از سرد شدن و نيز كثيف بودن محل اتصال سبب ايجاد لحيم سرد می شود. 
همچنين بيش از حد گرم شدن، محل اتصال سطح دو فلز را اكسيد می كند و سبب 

توليد يك الية اكسيد بين دو فلز می شود.
بروز اين حالت در لحيم كاری را نيز لحيم سرد گويند. اگر هويه به طور مناسب به 
محل اتصال تماس داده نشود نيز لحيم سرد ايجاد می شود. به هر حال مهمترين 
عامل ايجاد لحيم سرد كافي نبودن گرما در محل اتصال و در هنگام لحيم كاری 

است.
شكل 14، مراحل تميز كردن سطح كار در جريان لحيم كاری را نشان می دهد. پس 
از گرم شدن سطح كار، با قرار گرفتن مفتول لحيم روی سطح كار، ابتدا روغن لحيم 
كه در مغزی مفتول لحيم قرار دارد ذوب می شود و اكسيدهای سطح كار را از بين 

می برد. بعد از اين مرحله لحيم ذوب می شود و به تدريج سطح كار را می پوشاند.
در شكل جهت حركت هويه و مسير جاری شدن روغن لحيم و لحيم و چگونگی 

پاک شدن اكسيدهای منطقة لحيم كاری نيز مشخص شده است.

 اكثر قطعات الكترونيكی مانند آ ی سی ها در مقابل افزايش حرارت مقاوم نيستند. 
ببينند. برای  آسيب  است  ممكن  لحيم كاری  از  ناشی  حرارت  در اثر  اين قطعات 
لحيم كاری اين عناصر، بايد زمان اعمال حرارت در خالل لحيم كاری دقيقاً تنظيم 
شود. بايد در هنگام لحيم كاری پاية اين قطعات را با پنس يا َدم باريك، يا هر وسيلة 
فلزی ديگر كه سبب انتشار حرارت می شود نگه داريد. در شكل 15، پنس پاية قطعه 
راگرفته است. در اين حالت حرارت پايه به پنس منتقل می شود و آسيبی به قطعة 

شکل 14

نوک هويه
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الكترونيكی نمی رسد. به جای پنس می توانيد از گيرة سوسماری نيز استفاده كنيد. 
از پنس برای برداشتن قطعات از روی مدار يا قرار دادن آن نيز استفاده می شود. در 

شكل 15، يك نمونه پنس را مالحظه می كنيد.

 هنگام آموزش لحيم كاري، حتماً يك نمونه از هر كار را خودتان انجام دهيد و 
براي نمايش در كالس آماده كنيد. 

 در صورت امكان ويتريني براي نمايش كار هنرجويان آماده كنيد و نمونه كارهاي 
خودتان و هنرجويان را در آن بگذاريد و در زمان مقتضي از آن استفاده كنيد.

فراگيري  براي  مناسبي  الگوي  مي  تواند  لحيم كاري  در  هنرآموزي  هر  تسلط   
باشد. هنرجويان  مهارت هاي 

  هنگام آموزش لحيم كاري، فرايند اجراي كار هنرجويان را يك به يك مالحظه 
كنيد و عيوب كار آنان را اعالم نماييد. در اين مرحله مي توانيد از هنرجوياني كه 

تسلط دارند كمك بگيريد.
اجرا شود.  بايد حتماً  اساسي است كه  از كارهاي  رابط يكي  ساخت سيم هاي   

رابط مي سازند. كارگاه سيم  براي  و  براي خودشان  نياز  به  توجه  با  هنرجويان 
 برش صحيح برد مدار چاپي نياز به مهارت دارد و مسائل ايمني نيز در هنگام كار 
بايد رعايت شود. از اين رو الزم است همه هنرآموزان قبل از آموزش چند نمونه را 

اجرا نمايند تا هنگام آموزش دچار مشكل نشوند.
 درصورتي كه تاكنون اقدام به سرويس و تعمير هويه و قلع كش ننموده ايد حتماً 

چندين بار اين فعاليت را انجام دهيد تا با نكات دقيق آموزشي آن آشنا شويد.

شکل 15
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بخش سوم : چگونگی تدریس پودمان های  کتاب درسی

مرحله كار: اصول لحيم كاری
 discrete كار: مونتاژ و دمونتاژ قطعات مجزا

تاريخ: كد كار: 0202  نام و نام خانوادگی هنرجو:  

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                      بارم آزمون: 20 نمره
با توجه به انواع اتصال دائمی و جداشدنی، لحيم كاری از نوع اتصال ......................... و اتصال در 

.............................. هستند. اتصال  از نوع  ترمينال های برق 
سنباده P 800 در مقايسه با سنباده P 1200 دارای قطر ذرات كمتر است. صحيح  غلط 

نام و كاربرد هر يك از ابزار ها را بنويسيد. 

آزمون نرم افزاری:  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

آزمون سخت افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                         بارم آزمون: 12 نمره
دو سر دو قطعه سيم مفتولی را به فاصله 2 سانتی متر روكش  برداری  كنيد.

يك سر هر يك از سيم ها را قلع اندود كنيد.
سر ديگر سيم ها كه قلع اندود نشده است را به  طور استاندارد به  هم اتصال  دهيد.

محل اتصال را لحيم كاری كنيد.
وارنيش  حرارتی را روی قسمت لحيم كاری شده بكشيد.

............................

شايستگی های غیرفنی:                                    بارم آزمون: 20 نمره
1ـ به كارگيری ابزارهای استاندارد و استفاده صحيح از آنها )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 

6 نمره
2ـ دقت و تمركز در اجرای كار )از طريق مشاهده( 4 نمره

3ـ رعايت ارگونومی هنگام كار )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 4 نمره
4ـ مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه 2 نمره

5  ـ مشاركت در كار گروهي هنگام كار با هم گروهي خود و ساير گروه ها 2 نمره
6  ـ روحيه پاسخ دهي 1 نمره

7ـ روحيه پرسش گري 1 نمره

ـ  8 انجام می شود. كلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 1

كاربرگ ارزشیابي مراحل كار
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مرحله كار: ساخت سيم های رابط و سوكت
discrete كار: مونتاژ و دمونتاژ قطعات مجزا

كد كار: 0202      تاريخ: نام و نام خانوادگی هنرجو:  

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                    بارم آزمون: 20 نمره
1ـ نام قطعات و كاربرد هر يك را بنويسيد.

2ـ دو دستگاه الكترونيكی را نام ببريد كه در آنها از فيش نر و ماده استفاده  شده است.
نوع  از  بايد  می شود  وصل   آن  به  كه  كابلی  و  دارد  نام   .................................... مقابل  قطعه  3ـ 

باشد.  هم محور  يا   ...............................

4ـ ..................................... 

آزمون نرم افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                     بارم آزمون: 8 نمره
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

آزمون سخت افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                  بارم آزمون: 12 نمره
1ـ ترانزيستوری را در اختيار بگيريد.

2ـ برای ساخت سوكت )با توجه به توصيه مربی كارگاه(، Veroboard را در اندازه موردنياز بُبريد.
3ـ با استفاده از Veroboardو Pin header سوكت مناسبی برای ترانزيستور بسازيد.

4ـ ...................................

شايستگی های غیرفنی:                                    بارم آزمون: 20 نمره
1ـ به كارگيری ابزارهای استاندارد و استفاده صحيح از آنها )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 

8 نمره
2ـ دقت و تمركز در اجرای كار )از طريق مشاهده( 4 نمره

3ـ رعايت ارگونومی هنگام كار )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 4 نمره
4ـ مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه 2 نمره

5  ـ مشاركت در كار گروهي هنگام كار با هم گروهي خود و ساير گروه ها 2 نمره
6  ـ روحيه پاسخ دهي 1 نمره

7ـ روحيه پرسش گري 1 نمره

ـ  8 انجام می شود. كلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 1

كاربرگ ارزشیابي مراحل كار
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بخش سوم : چگونگی تدریس پودمان های  کتاب درسی

مرحله كار: دمونتاژ 
discrete كار: مونتاژ و دمونتاژ قطعات مجزا

كد كار:  0202             تاريخ: نام و نام خانوادگی هنرجو:  

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                     بارم آزمون: 20 نمره
1ـ عمل پياده  كردن قطعات را از روی فيبر .................................... می گويند.

Demountage )ت  Mountage )پ  Desoldring)ب  Soldring)الف
2ـ نام دستگاه مقابل و كاربرد آن را بنويسيد.

3ـ ................................................. 

آزمون نرم افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                      بارم آزمون: 8 نمره
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بارم آزمون: 12 نمره آزمون سخت افزاری:                                               
1ـ بُرد اوراقی را در اختيار بگيريد. 

2ـ توسط ابزار و دستگاه مناسب، قطعاتی كه مربی تعيين نموده است را از روی بُرد پياده كنيد.
3ـ با مواد و ابزار مناسب، بُرد و پايه قطعات را تميز  كنيد.

4ـ .......................................

شايستگی های غیرفنی:                                      بارم آزمون: 20 نمره
1ـ رعايت نكات ايمنی دستگاه ها )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 4 نمره

2ـ دقت و تمركز در اجرای كار )از طريق مشاهده( 3 نمره
3ـ انتخاب و به  كارگيری ابزار های استاندارد و استفاده صحيح از آنها در آزمايش سخت افزاری 

4 نمره
4ـ رعايت ارگونومی هنگام كار )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 3 نمره

5  ـ مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه 2 نمره
6  ـ مشاركت در كار گروهي هنگام كار با هم گروهي خود و ساير گروه ها 2 نمره

7ـ روحيه پاسخ دهي 1 نمره
8  ـ روحيه پرسش گري 1 نمره

ـ  8 انجام می شود. كلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 1

كاربرگ ارزشیابي مراحل كار
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كاربرگ ارزشیابي مراحل كار

مرحله كار: مونتاژ 
discrete كار: مونتاژ و دمونتاژ قطعات مجزا 

كد كار: 0202        تاريخ: نام و نام خانوادگی هنرجو:  

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                   بارم آزمون: 20 نمره
1ـ در شكل، لحيم كاری صحيح و مشكل دار را مشخص كنيد.

2ـ پس از مونتاژ قطعه روی فيبر، ابتدا هويه را برداريد سپس مفتول لحيم را از محل 
جدا كنيد. لحيم كاری 
 درست   نادرست  

3ـ هويه هفت تيری بر اساس ساختمان ......................................... كار  می كند.
............................................

آزمون نرم افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                     بارم آزمون: 8 نمره
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بارم آزمون: 12 نمره آزمون سخت افزاری:                                               
1ـ هويه قلمی را در اختيار بگيريد. 
2ـ با ابزار مناسب هويه را باز  كنيد.

3ـ اجزای داخلی آن را از نظر صحت كار مورد بررسی قرار دهيد.
4ـ قسمت هايی كه بايد تميز  شود را تميز كنيد سپس هويه را مونتاژ نماييد.

5  ـ هويه را از نظر اتصال بدنه آزمايش  كنيد.
6  ـ ....................................

شايستگی های غیرفنی:                                                      بارم آزمون: 20 نمره
1ـ رعايت نكات ايمنی دستگاه ها )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 6 نمره

2ـ دقت و تمركز در اجرای كار )از طريق مشاهده( 4 نمره
3ـ رعايت ارگونومی هنگام كار )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 4 نمره

4ـ مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه 2 نمره
5  ـ مشاركت در كار گروهي هنگام كار با هم گروهي خود و ساير گروه ها 2 نمره

6  ـ روحيه پاسخ دهي 1 نمره
7ـ روحيه پرسش گري 1 نمره

ـ  8 انجام می شود. كلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 1
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بخش سوم : چگونگی تدریس پودمان های  کتاب درسی

كاربرگ ارزشیابي كلی واحد يادگیری

discrete كار: مونتاژ و دمونتاژ قطعات مجزا
كد كار: 0202           تاريخ: نام و نام خانوادگی هنرجو: 

بارم آزمون: 20 نمره آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                      
1ـ قطعاتی كه روی بُرد مونتاژ  شده اند از نوع TH=Through Hole و فيبر مورد استفاده 

فايبر گالس  است. 
درست    نادرست  

2ـ اثر روغن لحيم نبايد تا پايان عمل لحيم كاری باقی  بماند، زيرا باعث اكسيد  شدن 
می شود. اتصال  سطح 
 درست    نادرست  

3ـ با  توجه به جدول كه مربوط به مشخصات سيم مفتولی است، حداكثر وزن و مقاومت 
100 متر سيم چقدر است؟ 

4ـ دو مورد از استاندارد ها و ايمنی در عمل لحيم كاری را شرح دهيد.
5  ـ انواع فيبر های مدار چاپی را از نظر اليه و جنس نام  ببريد.

6  ـ نام و كاربُرد شكل مقابل را بنويسيد.

آزمون نرم افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                    بارم آزمون: 20نمره
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

آزمون كار عملی سخت افزاری:                                                     بارم آزمون: 20 نمره
1ـ با استفاده از مواد و ابزار مناسب و بر اساس استاندارد، قطعات تعيين شده توسط مربی را از 

روی بُرد اوراقی جدا كنيد.
2ـ پايه قطعات و محل پايه های قطعات روی فيبر را تميز كنيد.

3ـ قطعات جدا شده را دوباره طبق استاندارد روی فيبر مونتاژ كنيد.
4ـ ............................................

شايستگی های غیرفنی:                                                      بارم آزمون: 20 نمره
1ـ رعايت نكات ايمنی دستگاه ها )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 6 نمره

2ـ دقت و تمركز در اجرای كار )از طريق مشاهده( 4 نمره
3(ـ رعايت ارگونومی هنگام كار )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 4 نمره

4ـ مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه 2 نمره
5  ـ رعايت نظم هنگام كار عملی و پر هيز از قرار دادن وسايل اضافی بر روی ميز كار 2 نمره

 6 ـ روحيه پاسخ دهي 1 نمره
7ـ توجه به مقررات كارگاهی و رعايت آن 1 نمره

ـ  8 انجام می شود. كلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 1



54

    تدریس پودمان دوم: مدارهای کاربردی الکتریکی ساده
واحد یادگیری2

دریل کاری و سیم کشی

و نمايش فیلم دريل كار ي  با  مرتبط  پويانمايی هاي  يا  فیلم ها  كه  كنید  توصیه  هنرجويان  به   
سیم كشي را بیابند و آنها را در ساعات غیردرسی مشاهده كنند. همچنین فیلم هاي 
خود را در اختیار آنان قرار دهید و آنها را در كالس به نمايش در آوريد و از هنرجويان 

بخواهید در مورد آن بحث كنند.

براي نمايش فیلم و  كنید  فراهم  را  پرچ  دستگاه هاي  انواع  و  به سرسیم ها  مربوط  فیلم هاي   
آوريد. در  نمايش  به  هنرجويان 

در فرايند تدريس پودمان دوم نيز بايد به نكات اساسي ذكر شده در پودمان اول 
توجه ويژه داشته باشيم.

 وضعیت سیم كشي كالس و چگو نگي نصب اشیايي كه در كالس وجود دارد را به فکر كنید
بحث بگذاريد و از هنرجويان بخواهید درباره آن فکر كنند.

 نمونه ايي از انواع ابزار هاي مورد نیاز را براي ياد آوري به كالس بیاوريد و هنر جويان نمونه بیاوريد
را ارزشیابي تشخیصي كنید.

 نمونه هاي سوكت و ترمینال ها را به كارگاه بیاوريد و عملکرد آنها را توضیح دهید.نمونه بیاوريد

مرتبط، نمونه بیاوريد و طرح سؤال هاي  به سیم  آنها  اتصال  و  انواع سر سیم ها  آموزش  براي   
كنید. استفاده   16 شکل  مشابه  تصاويري  از  مي توانید 

شکل 16
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بخش سوم : چگونگی تدریس پودمان های  کتاب درسی

نمونه بیاوريد  چند نمونه سر سیم و دستگاه پرچ موجود را به كارگاه بیاوريد و عملکرد آنها را 
براي هنرجويان شرح دهید و نمونه هايي را اجرا كنید.

 استفاده از تصاويري مانند شکل 17، 18 ،19و 20 مي تواند براي آموزش كاربرد 
انبرهاي پرچ بسیار مؤثر و كمک كننده باشد. 

    شکل 20

   شکل 19    شکل 18شکل 17  

پژوهش كنید از تصاوير و فیلم ها،  با استفاده  انبرهاي پرچ بسیار متنوع هستند، سعي كنید   
هنرجويان را با اين تنوع آشنا كنید و از آنان بخواهید در اين زمینه پژوهش كنند و 
نتايج را به كالس ارائه نمايند. در شکل21 چند نمونه ديگر دستگاه پرچ را مالحظه 

مي كنید.

فعالیت كارگاهی  براي اتصال سر سیم هاي پرچي معمولي يا سر سیم هايي كه نیاز به لحیم كاري 
دارند حتمًا نمونه هايي مانند شکل 22 را اجرا كنید.

شکل 21

شکل 22
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فعالیت كالسی

فعالیت كالسی

  براي آموزش انواع اتصال سیم ها به هم يا قطعات ديگر و طرح سؤال هاي مرتبط 
با آنها مي توانید از تصاويري مشابه شکل هاي 23 استفاده كنید.

مرتبط،  و طرح سؤال هاي  به سیم  آنها  اتصال  و  انواع سر سیم ها  آموزش  براي   
كنید. استفاده   24 شکل هاي  مشابه  تصاويري  از  مي توانید 

شکل 23

شکل 24

 فیلم هاي مربوط به كاربرد دريل و نکات ايمني مربوط به آن را فراهم كنید و براي نمايش فیلم
هنرجويان به نمايش در آوريد.

فعالیت كارگاهی
براي  را  آنها  كاربردهاي  و  بیاوريد  كارگاه  به  را  انواع مختلف  از  مته  نمونه  چند   
هنرجويان شرح دهید. شماره بندي مته ها را به هنرجويان آموزش دهید. در شکل 

25 تصوير چند نمونه مته و مشخصات فني آنها را مالحظه مي كنید.

شکل 25

 Straight Shank HSS Drills All Lengths

Two Tone Jobbers HSS 118° Point

Brite Finish Jobbers HSS 118° Point

Black Oxide Jobbers HSS 118° Poit

Black Oxide Wire Gauge HSS 118° point

Black Oxide ? lenghth HSS 135° Spilit Point

Black Oxide Letter HSS 135° Spilit Point

Bell Hanger Drills {Fish Hole Drills

Cobalt Sub Length 135° Spilit Point

Black Oxide Silver & Deming HSS 118° Point

Cobalt Jobbers 135° Spilit Point 

Black & Gold Mechanics Length HSS 135° Spilit Point

Black & Gold Silver & Deming HSS 118° Spilit Point

Cobalt Jobbers 135° Solit Point

Cobalt Silver & Deming HSS 135° Spilit Point

Titaium (Tin) Jobbrs HSS 135° Spilit Point

Spotweld Double End Drills

Double End Drills 135° Spilit Point

Step Drills HSS
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بخش سوم : چگونگی تدریس پودمان های  کتاب درسی

فعالیت كارگاهی شماره هاي  با  آشنايي  براي   
سايت هاي  به  مي توانید  مته ها 

كنید. مراجعه  مختلف 
برحسب  مته ها  شماره هاي   
اينچ و میلي متر است كه در ايران 
از شماره بندي میلي متري  بیشتر 
 26 شکل  در  مي كنند.  استفاده 
تصوير چند نمونه مته، مشخصات 
فني و شماره آنها را برحسب اينچ 

مي كنید.  مالحظه  میلي متر  شکل 26و 

نمونه بیاوريد  حداقل دو نمونه دريل )معمولي و قابل شارژ( موجود را به كارگاه بیاوريد و عملکرد 
آنها را براي هنرجويان شرح دهید. چگونگي خواندن پالك و راهنماي كاربرد آن را 
براي هنرجويان تشريح كنید. به وسیله دريل يک كار عملي انجام دهید. در شکل 27، 

تصوير قسمتي از راهنماي كاربرد دريل را مشاهده مي كنید.

شکل 27
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 چند نمونه پیچ و رول پالك1  از انواع مختلف را به كارگاه بیاوريد و كاربردهاي آنها نمونه بیاوريد
را براي هنرجويان شرح دهید. شماره بندي پیچ ها و رول پالك ها را به هنرجويان 
آموزش دهید. در شکل 28،تصوير چند نمونه پیچ خودرو و استاندارد شماره هاي 

آن را مالحظه مي كنید.

 در شکل 29، تصوير چند نمونه ديگر پیچ خودرو و استاندارد شماره هاي آن را 
مي كنید. مالحظه 

شکل 28

شکل 29

Pan fr am ing head sel f dr il l ing scr ewWellphosphated 
orgalvanized croos

Phillips bugle head 

Coarse thread 
fine thread

 Single line for coarse thread

double lines/twinfast for fine thread  

fine thread black phosphated  

Coarse thread black phosphated  
Coarse thread yellow phosphated  

fine thread gray phosphated  
fine thread white phosphated  

Pan head self drilling screw

Hex head self drilling screw

Flat head self tapping screw

concrete screw

Water head selfb drilling screw

1ـ كلمه رول پالگ از كلمات Roll plug  گرفته شده كه به آن گريپ ) grip( هم می گويند.در زبان فارسی 
و در بازار فروش كاال كلمات رول پالک و رول پالگين مصطلح است.
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نمونه بیاوريد استاندارد  و  مهره  به  اتصال  قابل  پیج  ديگر  نمونه  چند  تصوير   ،30 شکل  در   
مي كنید. مالحظه  را  آن  شماره هاي 

 در شکل 31، تصوير چند نمونه ديگر پیچ با سرهاي مختلف را مشاهده مي كنید.
شکل 30

شکل 31

FULL- BEARANG

COUNTERSUNK RAISED-
COUNTERSUNK

HI-TOROUE PHILIPS
COUNTERSUNK

COUNTERSUNK
HEXAGON
 SOCKET

BUTTON
HEXAGON
 SOCKET

FLAT OR CAP 
HEXAGON 

SOCKET

KNURLED
HEAD

PHILIPS RAISED
COUNTERSUNK

PHILIPS
ROUND- PAN

PHILIPS
ROUND

MUSHROOM
(TRUSS)

ROUND PAN CHEESE RAISED-CHEESE
(FILUSTER)

WASHER-FACED DOUBELL-CHAMFERED SLOTTED-HEXAGONSQUARE
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يادآوری

نکته

 هنگام آموزش دريل كاري به هنرجويان يادآور شويد كه استفاده از دريل، پیچ و 
مهره و رول پالك در زندگي روزمره و دنیاي كار آنان اجتناب ناپذير بوده و همیشه 

با آن سر و كار خواهند داشت. 

در برق ساختمان همه چيز به دو دسته كلی تقسيم می شود:
روش اجرای اصولی
روش اجرای بازاری

تكيه  ساختمان  برق  استاندارهای  به  فقط  كه  است  روشی  اصولی،  اجرای  روش 
است. استاندارد  حرف  حرف  معروف  قول  به  می كند 

حداقل  رعايت  بر  عالوه  می كند  سعی  كه  است  روشی  بازاری،  اجرای  روش 
كند. صرفه جويی  نيز  لوله  و  سيم  مصرف  در  استانداردها، 

در  است.  ضروری  ساختمان  ملی  مقررات  رعايت  نقشه ها  طراحی  و  ترسيم  در 
ادامه، به بندهايی از اين مقررات اشاره می كنيم. رعايت اين مقررات توسط طراح، 

است. الزامی  اجراكننده  همچنين  و  ترسيم كننده 

 مقررات ملی ساختمان )مبحث 13(:
1  نقشه های نشان دهنده محل فیزيکی لوازم، وسايل و دستگاه ها بايد در زمینه 
نقشه معماری به نام پالن تجهیزات پیاده شود. مقیاس نقشه ها نبايد كمتر از يک 

صدم باشد. 
2  نقشه ها و نمودارها بايد خوانا و واضح باشند و به نحوی تهیه شده باشند كه بین 

خطوط و اجزای برقی و زمینه نقشه معماری هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد.

 انواع پالن ها در نقشه سیم كشی
از آنجايی كه ترسيم تمام مسيرهای مختلف سيم كشی از قبيل روشنايی، پريزهای 
برق، تلفن و آنتن بر روی يك پالن باعث شلوغی و اشتباه در نقشه خوانی می شود، 
هر يك از سيم كشی ها را بر روی يك پالن جداگانه ترسيم می كنند. اين پالن ها 

عبارت اند از: 
1  پالن روشنايی
2  پالن پريز برق

3  پالن پريز تلفن و آنتن

 پالن روشنايی 
در پالن روشنايی ابتدا محل قرارگيری تجهيزات و وسايل الكتريكی، مانند كليدها 
و چراغ ها مشخص می شود. پس از آن ارتباط اين تجهيزات با هم و با تابلوی تقسيم 

معين خواهد شد. 
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 چیدمان چراغ ها 
منظور  اين  برای  قرار گيرد.  اتاق  وسط  در  بايد  سقفی  روشنايی های  اتاق ها  در 
قطرهای اتاق را رسم می كنند و محل برخورد قطرها وسط سقف را نشان می دهد.

اگر ضلعی از اتاق با كمد ديواری اشغال شده باشد، برای نصب چراغ چه مكانی 
است؟ مناسب 

اگر فضای اتاق بزرگ، يا مانند بعضی پذيرايی ها L شكل )دوبخشی( باشد، محل 
مناسب چراغ را چگونه طراحی می كنند؟

شكل 32، محل مناسب المپ های روشنايی را در فضای هال نشان می دهد.

 چیدمان ها
چیدمان كلید:

درب اكثر اتاق ها به داخل باز می شود و باز شدن آن به روی يكی از ديوارها ختم 
می شود بر همين اساس در رسم محل قرار گرفتن كليدها بايد به گونه ای عمل 
كرد تا با باز شدن در، هيچ كليد برق در ورودی اتاق، پشت در اتاق نماند. شكل 33 

محل قرارگيری صحيح و غلط كليد را نشان می دهد.

شکل 33ـ محل قرار گیری صحیح و غلط كلید

شکل 32ـ محل مناسب المپ های روشنايی
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در ترسيم نقشه نمی توان مسير سيم كشی را از ميان ستون های ساختمان عبور 
داد. همچنين نمی توان كليد يا پريز يا چراغ ديواری را روی آن نصب كرد. شكل 34 
تصوير اشتباهی از محل قرارگرفتن يك كليد و يك چراغ ديواری بر روی ستون و 

همچنين عبور نادرست مسير لوله از داخل ستون بتونی را نشان می دهد. 

شکل 34ـ محل نادرست قرارگرفتن تجهیزات الکتريکی

اخبار  زنگ  مدار  روشنايی رسم می شود  در پالن  مدارهای ديگری كه معموالً  از 
ورودی واحد آپارتمان است. شستی زنگ در بيرون و كنار در ورودی است، اما زنگ 
اخبار در داخل واحد آپارتمان قرار می گيرد. در شكل 35 چيدمان وسايل الكتريكی 

را در ورودی آپارتمان مشاهده می كنيد.

شکل 35ـ چیدمان وسايل الکتريکی در ورودی آپارتمان

 فنر سیم كشی
عالوه بر ابزار سيم كشی، برای سيم كشی درون لوله نياز به ابزارهای خاص می باشد. 
برای عبور دادن سيم از داخل لوله از فنر مخصوص سيم كشی استفاده می كنند. 
انتهای  اين فنر از يك نوار باريك فوالدی يا پالستيكی درست شده است كه به 
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يا پالستيكی  فلزی  آن يك گوی 
جهت  حلقه ای  آن  ابتدای  به  و 
شده  طراحی  فنر  به  سيم  اتصال 
است. اين فنر در مدل پالستيكی 
دارد.  وجود  نيز  فوالدی  هسته  با 
اندازه متداول فنرها 5، 10 و 15 
متر است. شكل 36 يك نوع فنر 

می دهد. نشان  را  سيم كشی 

برای سيم كشی در لوله، سر فنر از طرف گوی دار وارد لوله می شود تا از انتهای 
مسير لوله كشی خارج شود. سپس روكش سر سيم ها را برداشته و به انتهای فنر 
 37 شكل  می شود.  هدايت  لوله  داخل  به  سيم ها  فنر،  سر  كشيدن  با  می بندند. 

را نشان می دهد. فنر  چگونگی عبور يك سيم توسط 

شکل 37ـ چگونگی استفاده از فنر سیم كشی

 مراحل عبور چند سیم در لوله توسط فنر
1  سيم ها را به اندازه 70 ميلی متر روكش برداری كنيد، شكل 38.

                                                   شکل 36ـ يک نوع فنر سیم كشی

شکل 38ـ چگونگی روكش برداری از سیم

فنر 
سیم كشی

فنر 
سیم كشی

سیم
اتصال سیم
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يك سيم را مطابق شكل 39 به عنوان سيم اصلی و پيشرو و سيم دوم را به دورش 
بتابانيد. 

شکل 39ـ تابانیدن دو سیم به يکديگر برای حركت روان سیم

2  هر سيم كه اضافه می شود به سيم قبل از خود تابانيده می شود. شكل 40 
نشان می دهد. را  مرحله سوم 

شکل 40ـ تابانیدن سیم سوم

3  سر سيم پيشرو را مطابق شكل 41به حلقه فنر، حلقه كنيد. 

شکل 41ـ اتصال سرسیم به حلقه فنر
4  اگر زايده ای در سيم وجود دارد مطابق شكل 42 آن را اصالح كنيد.

براى حركت روان تر سيم در لوله و ايمنى
سر سيم را تا انتها بپيچيد و رها نگذاريد

 سر سيم را تا انتها بپيچيد

سر سيم رها نگذاريد

لوله و مسير فنر

شکل 42ـ اصالح زائده موجود در سیم
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5  روی سيم ها نوار چسب بپيچيد تا شكلی يكنواخت ايجاد شود تا در لوله به 
راحتی حركت كند، شكل 43.

      شکل 43ـ چسباندن نوار چسب بر روی سیم

 مدار كلید يک راهه
مدار كليد يك راهه برای كنترل يك يا چند المپ از يك محل استفاده می شود. 
كليد يك پل )يك راهه( با امكان قطع و وصل فاز و كليد يك راهه دو پل با امكان 
قطع و وصل هم زمان فاز و نول می باشند. كليد يك راهه دارای دو مدل روكار و 
توكار است. برای اجرای مدار كليد يك راهه يك پل، فاز L به ترمينال كليد وصل 
 N می شود و ترمينال ديگر كليد به ترمينال سرپيچ متصل خواهد شد. سيم نول
به ترمينال ديگر سرپيچ و سيم ارت )PE( به ترمينال ارت سر پيچ وصل می شوند، 

شكل 44.

      شکل 44ـ نحوه اتصال كلید يک پل و المپ

مدار يک پل
 )برق از چراغ(   

 مدار كلید يک پل 
)برق از كلید(
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L
N

مدار كلید دو خانه يک راهه )دو پل( 
مدار كليد دو خانه يك راهه برای كنترل دو المپ يا دو گروه المپ از يك محل با 
امكان فقط قطع و وصل فاز استفاده می شود. كليد دو خانه يك راهه دارای دو مدل 
روكار و توكار است. كليد دو راهه يك پل دارای 3 ترمينال است. يكی از ترمينال ها 
مشترک و دو ترمينال ديگر غيرمشترک نام دارد. برای اجرای كليد دو راهه يك پل، 
فاز L به ترمينال مشترک كليد كه رنگی است وصل می شود و دو ترمينال ديگر 
به يكی از ترمينال های سرپيچ ها متصل خواهد شد. سيم نول N به ترمينال ديگر 

سرپيچ ها و سيم ارت )PE( به ترمينال ارت سرپيچ ها وصل می شود، شكل 45.

شکل 45ـ نحوه اتصال كلید دوپل

 مدار تبديل )دو راهه(:
اين كليد قادر به كنترل يك روشنايي از 
دونقطه است. از نظر شكل ظاهري شبيه 
كليد يك پل است، شكل 46ـ الف و ب.

شکل 46

1.
5m

m
2

L
N

 مدار كلید دو پل
 )برق از كلید(

 مدار كلید دو پل
 )برق از چراغ(

سیم نول
سیم فاز

سیم زمین

سیم برگشتی
اتصاالت داخلی
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در شكل 47 نحوه سيم كشي مدار روشنايي با كليد دوراهه )تبديل( سيم كشي از 
سمت كليد آورده شده است.

شکل 47

 المپ: وسيله ای كه انرژی الكتريكی را به انرژی نورانی تبديل می كند و برای 
ايجاد روشنايی به كار می رود،

 شکل 48

مدار كلید تبديل )برق از كلید(

منابع نور 
)المپ ها( 

   التهابی
    رشته ای  

  هالوژن   

 تخلیه در گاز
  كم فشار

  پرفشار

جیوه ای كم فشار
 )مانند فلورسنت وفلوسنت فشرده )كم مصرف( 

   سديمی كم فشار
 جیوه ای

متال هالید
سديمی پرفشار
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تابلو توزيع برق واحد مسکونی: اين تابلو محل اصلي انشعابات برق واحد مسكوني 
است. كليد محافظ مينياتوري در اين تابلو برحسب مقدار جريان مصرف كننده و نوع 
آن انتخاب می شود. در اين تابلو توزيع برق به  صورت شعاعي انجام می شود شكل49.

شکل 49 

1  معرفي اجزاي تابلو:
الف( ترمینال ارت و نول

ترمينال ارت و نول محل انشعاب و تأمين نول و ارت سيم كشی برق واحد مسكونی 
است. ترمينال نول )به رنگ آبي( و ترمينال ارت به رنگ زرد با نوار سبز است. تعداد 
ترمينال نول برابر كليدهای محافظ تابلو است. سيم ارت با رنگ زرد و نوار سبزرنگ 
و سيم نول با رنگ آبي نشان داده  شده است. در شكل 50 دو ترمينال نول )سمت 

راست( و يك ترمينال ارت )سمت چپ( ديده می شود.

شکل 50
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از ريل تابلو جهت نصب كليد محافظ MCB استفاده می شود، شكل 51.

شکل 51

ب( كليد محافظ اصلي Main swich، شكل 52.

       شکل 52

كليد اصلی دوبل است، يعنی هم زمان فاز و نول را قطع و وصل می كند. اين كليد 
تركيبی از كليد حفاظتی MCB و كليد جريان نشتی RCD انتخاب می شود و 
از كليدهای  با RCBO نشان می دهند. وظيفه كليد اصلی ضمن حفاظت  آن را 
حفاظتی پايين دست، قطع مدار الكتريكی در صورت بروز جريان نشتی می باشد، 

شكل 53.

       شکل 53
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ج( كلید محافظ MCB: كليد محافظ MCB تك پل می باشد، يعنی فقط فاز 
را قطع و وصل می نمايد و وظيفه آن حفاظت در تعامل اتصال كوتاه است. دارای 
دو مدل تندكار B و كندكار C می باشد. از نوع تندكار B در مدارهای روشنايی و 

از نوع كندكار C برای مدارهای موتوری و پريز استفاده می شود.
د( كلید جريان نشتی RCD: كليد جريان نشتی يك كليد دو پل است و سر 
راه فاز و نول قرار داده می شود. اساس كار آن سنجش جريان فاز و نول است و در 
صورت اختالف بيش از 30mA در جريان های سيم فاز و نول مدار را قطع می كند. 

در شكل 54 عملكرد كليد محافظ جان RCD نشان داده شده است.

مصرف كننده

ورودى

رله

سيم پيچ حسگر

دكمه تست

L

N

E

شکل 54  
)ب(

)الف(

SUPPLY
LOAD

Relay

- Test button
Sensing 

coil
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شستی  دارای   RCD نشتی  جريان  كليد   :RCD جان  محافظ  كلید  عملکرد 
آزمايش است. با تحريك شستی آزمايش مدار خطا در داخل كليد شكل می گيرد. 
اگر كليد سالم باشد مدار را قطع می كند در غير اين صورت كليد معيوب است،   

شكل 55.

ترانسفورماتور

بوبين ها
AB

C

بار

رله

ميدان مغناظيسى

جريان رفت و برگشت

ترانسفورماتور

بوبين ها
AB

C

بار

ترانسفورماتور

بوبين ها
AB

C

بار

رله رله

كليد حفاظتي شكل 56 .

   شکل 55

شکل 56

40A جريان نامی
230V ولتای نامی

جريان حساسیت )عملکرد(
30mA

 نوع RCD مخصوص جريان
AC 

استاندارد ساخت مطابق
 IEC61008

RCD نقشه سیم كشی 

دكمه

اگر میزان اين اختالف بیش از 

30 میلی آمپر باشد توسط رله 

C فرمان قطع صادر می شود.

با ايجاد اتصال بدنه بخشی از جريان 

به زمین منتقل می شود و در نتیجه 

 B و برگشت  A بین جريان مسیر رفت

اختالف به وجود می آيد.

در اين حالت جريان وارد شده به بار و 

جريان برگشت به دلیل عدم خطا برابر 

بوده و رله وصل می  ماند.
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ط پريزهای آشپزخانه
سر خ

ب
ط پريزهای هال و خوا

 سرخ

ب
ط روشنايی هال و خوا

سرخ

ط روشنايی آشپزخانه
سرخ

ط پريزهای آشپزخانه
سر خ

ب
وا ط پريزهای هال و خ

 سرخ

ب
وا ط روشنايی هال و خ

سرخ

ه ط روشنايی آشپزخان
سرخ

كابل اصلی كه از 
كنتور به جعبه 

فیوز می آيد

كابل اصلی كه از 
كنتور به جعبه 

فیوز می آيد

ت اصلی 
 ار

 نول اصلی
فاز اصلی

ت اصلی 
 ار

 نول اصلی
)الف(فاز اصلی

)ب(

شکل 57

عملكرد حفاظتي در اين دو تابلو را مقايسه كنيد. كدام يك حفاظت بيشتري را 
برمی گيرد؟ در 

تابلو توزيع: شكل 57

فیوز اصلی
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بخش سوم : چگونگی تدریس پودمان های  کتاب درسی

مرحله كار: سيم بندی در مدار های الكتريكی و الكترونيكی 
كار: دريل كاری و سيم كشی

تاريخ: كد كار: 0207   نام و نام خانوادگی هنرجو:  

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                        بارم آزمون: 20 نمره
1ـ كدام گزينه مربوط به سرسيم نيست؟

Wire Shoe )ب   Cable Shoe )الف
 Electric Wire Terminal )ت   Wire Connector )پ

2ـ نام هر ترمينال را در كنار آن بنويسيد.

مته  از  سيمانی  ديوار  سوراخ كاری  برای  و   ............................ مته  از  آهن  سوراخ كاری  برای  3ـ 
می كنند. استفاده   ..........................

4ـ ترمينال های واير نات )Wire Nut Connector( همان ترمينال های پيچی  هستند. 
 نادرست  درست

5  ـ نام هر دستگاه را در كنار آن بنويسيد.
6  ـ ............... 

بارم آزمون: ــــ آزمون نرم افزاری:  
آزمون سخت افزاری:                                                                     بارم آزمون: 12 نمره

1ـ چند نمونه سرسيم از نوع قابل لحيم كاری، پرسی، فشاری و پيچی را در اختيار بگيريد.
2ـ سيم  مناسب هر سرسيم را انتخاب  كنيد.

3ـ سيم ها را به  طور صحيح و استاندارد به سرسيم اتصال دهيد.
4ـ ................................................

شايستگی های غیرفنی:                                                    بارم آزمون: 20 نمره
1ـ رعايت نكات ايمنی دستگاه ها )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 6 نمره

2ـ دقت و تمركز در اجرای كار )از طريق مشاهده( 4 نمره
3ـ رعايت ارگونومی هنگام كار )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 4 نمره

4ـ مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه 2 نمره
5  ـ مشاركت در كار گروهي هنگام كار با هم گروهي خود و ساير گروه ها 2 نمره

6  ـ روحيه پاسخ دهي 1 نمره
7ـ روحيه پرسش گري 1 نمره

ـ  8 انجام می شود. كلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 1

كاربرگ ارزشیابي مراحل كار
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كار: دريل كاری و سيم كشی مرحله كار: اتصال كليد يك پُل، دو پُل و پريز 
تاريخ: كد كار: 0207  نام و نام خانوادگی هنرجو: 

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                             بارم آزمون:20 نمره 
1ـ نماد فنی كليد دوپُل ، جعبه فيوز و المپ مهتابی را رسم  كنيد.

2ـ با مولتی متر، چگونه فيوز سالم و كنتاكت های يك كليد دوپل را تشخيص می دهند؟ شرح دهيد. 
3ـ جعبه فيوز بايد در قسمتی از ساختمان نصب شود كه به  خوبی قابل رويت نباشد.

 نادرست  درست
4ـ نقشه فنی مربوط به مدار ..................... است و تعداد.............................. به وسيله رسم خطوط كوتاه و مايل 

روی قسمت های مختلف مشخص شده است. 

آزمون نرم افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                 بارم آزمون: 8 نمره
ـــــــــــــــــــــ

آزمون سخت افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                بارم آزمون: 12 نمره
1ـ با توجه به نقشه مسير جريان كليد دو پل، نقشه را با يك پريز كامل كنيد.

2ـ قطعات و ابزار مورد نياز را انتخاب كنيد.
3ـ مدار  را با توجه به استاندارد های مربوطه ببنديد.

4ـ با نظارت استاد كار و مربی كارگاه برق ورودی را به مدار وصل  كنيد.
5  ـ ولتاژ ورودی را با نظارت استاد كار و مربی كارگاه اندازه بگيريد و يادداشت كنيد.

6  ـ ................................ 

شايستگی های غیرفنی:                                                                      بارم آزمون: 20 نمره
1ـ حفاظت از تجهيزات و قطعات و رعايت نكات ايمنی دستگاه ها )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 6 نمره

2ـ دقت و تمركز در اجرای كار )از طريق مشاهده( 4 نمره
3ـ رعايت ارگونومی هنگام كار )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 4 نمره

4ـ مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه 2 نمره
5  ـ مشاركت در كارگروهي هنگام كار با هم گروهي خود و ساير گروه ها 2 نمره

6  ـ روحيه پاسخ دهي 1 نمره
7ـ روحيه پرسش گري 1 نمره

ـ  8 انجام می شود. كلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 1

E1

33
L1/N/PE

3

Q1

X1

E1

43
L1/N/PE

3

Q1

X1

1+2

كاربرگ ارزشیابي مراحل كار
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بخش سوم : چگونگی تدریس پودمان های  کتاب درسی

كاربرگ ارزشیابي مراحل كار

كار: دريل كاری و سيم كشی  مرحله كار: اتصال المپ های كم مصرف، ديمر و فتوسل 
تاريخ: كد كار: 0207   نام و نام خانوادگی هنرجو: 

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                      بارم آزمون:20 نمره 
1ـ سه هدف اصلی استفاده از المپ های كم مصرف را شرح دهيد.

2ـ افت نور دهی المپ های كم مصرف در اواخر عمر به مراتب بيشتر از المپ های رشته ای است.
 نادرست  درست

3ـ مدار مربوط به المپ ...................... است. اجزای آن را روی شكل نام گذاری كنيد.
4ـ ................................................... 

آزمون نرم افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                      بارم آزمون: 8 نمره
ـــــــــــــــــــ

آزمون سخت افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                    بارم آزمون: 12 نمره
1ـ قطعات و ابزار مورد نياز را انتخاب كنيد.

2ـ با توجه به نقشه اتصال رله چشمی، با نظارت مربی، مدار رله زمانی چشمی را با رعايت ايمنی 
و استاندارد ببنديد.

3ـ مدار را راه اندازی كنيد. 
4ـ ....................

شايستگی های غیرفنی:                                                    بارم آزمون: 20 نمره
1ـ رعايت نكات ايمنی دستگاه ها )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 6 نمره

2ـ دقت و تمركز در اجرای كار )از طريق مشاهده( 4 نمره
3ـ رعايت ارگونومی هنگام كار )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 4 نمره

4ـ مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه 2 نمره
5  ـ مشاركت در كار گروهي هنگام كار با هم گروهي خود و ساير گروه ها 2 نمره

6  ـ روحيه پاسخ دهي 1 نمره
7ـ روحيه پرسش گري 1 نمره

ـ  8 انجام می شود. كلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 1

چشم 360 درجه
نول

برگشتی چشمی

فاز ورودی

نول ورودیفاز ورودی

کلید برق
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كار: دريل كاری و سيم كشی مرحله كار: بستن مدار دربازكن و كليد كولر  
تاريخ: كد كار: 0207   نام و نام خانوادگی هنرجو:  

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                بارم آزمون:20 نمره 
1ـ شكل های مقابل قسمت های ............................ و ............................... دربازكن تصويری را نشان  می دهد.

2ـ معموالً به وسيله يك ترانسفورماتور ولتاژ 220 ولت را به ولتاژ كمتر تبديل می كنند تا برای 
 نادرست  زنگ دربازكن قابل استفاده باشد. درست

3ـ معموالً موتور كولر يك موتور دوسرعته با دور........................ و.......................... است.
4ـ ................

آزمون نرم افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                   بارم آزمون: 8 نمره
آزمون سخت افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                 بارم آزمون: 12 نمره

1ـ قطعات و ابزار مورد نياز را انتخاب كنيد.
2ـ با توجه به نقشه الكتريكی در بازكن تصويری، با رعايت نكات ايمنی و استاندارد ها و با نظارت 

مربی، قسمت های مختلف دربازكن تصويری را ببنديد.
3ـ مدار را راه اندازی كنيد.

4ـ ....................

شايستگی های غیرفنی:                                                    بارم آزمون: 20 نمره
1ـ رعايت نكات ايمنی دستگاه ها )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 6 نمره

2ـ دقت و تمركز در اجرای كار )از طريق مشاهده( 4 نمره
3ـ رعايت ارگونومی هنگام كار )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي( 4 نمره

4ـ مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه 2 نمره
5ـ مشاركت در كار گروهي هنگام كار با هم گروهي خود و ساير گروه ها 2 نمره

6  ـ روحيه پاسخ دهي 1 نمره
7ـ روحيه پرسش گري 1 نمره

ـ  8 انجام می شود. كلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 1

1

2
3
4

1

D4

+
_

+
_

D5

2
3
4

1

2
3
4

كاربرگ ارزشیابي مراحل كار

مانیتور 1مانیتور 2پنل

منبع تغذيه
قفل بازكن
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بخش سوم : چگونگی تدریس پودمان های  کتاب درسی

كاربرگ ارزشیابي كلی واحد يادگیری

كار: دريل كاری و سيم كشی
تاريخ: كد كار: 0207   نام و نام خانوادگی هنرجو: 

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                                 بارم آزمون:20 نمره
1ـ Slide Type Terminal همان ترمينال......................................... است. 

2ـ نقشه شبيه سازی شده با المپ واقعی را به نقشه مسير جريان تبديل كنيد. 
3ـ فتوسل، سنسور حساس به ............................ است.

ت( جريان پ( ولتاژ  ب( نور  الف( گرما 
4ـ ...................................

آزمون نرم افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                    بارم آزمون: 8 نمره

آزمون سخت افزاری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                    بارم آزمون: 12 نمره
1ـ می خواهيم به وسيله كابل به صورت رو كار، يك المپ مهتابی را با يك كليد يك پُل قطع و 

وصل كنيم. 
2ـ با توجه به نقشه مسير جريان، با رعايت نكات ايمنی و استاندارد ها و با نظارت مربی  مدار را ببنديد.

3ـ مدار را راه اندازی كنيد.
4ـ ....................

شايستگی های غیرفنی:                                                     بارم آزمون: 20 نمره
1ـ رعايت نكات ايمنی دستگاه ها )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي(  6 نمره

2ـ دقت و تمركز در اجرای كار )از طريق مشاهده(  4 نمره
3ـ رعايت ارگونومی هنگام كار )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي(  4 نمره

4ـ مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه  2 نمره
5  ـ رعايت نظم هنگام كار عملی و پر هيز از قرار دادن وسايل اضافی بر روی ميز كار  2 نمره

6  ـ روحيه پاسخ دهي  1 نمره
7ـ توجه به مقررات كارگاهی و رعايت آن  1 نمره

ـ  8 انجام می شود. كلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 1

مصرف كننده ها

كلید دوپل

نول

فاز
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از  تمايل  صورت  در  می توانيد  شود.  ارزشيابی  بايد  كارعملی  مراحل  ارزشیابی: 
كنيد. استفاده  مستمر  آزمون های  برای  زير  ارزشيابی  الگوی 

امتیاز كسب شدهامتیاز پیشنهاديشاخص هاي امتیازدهيرديف

15 از 20تسلط بر مباحث نظری1

10بستن صحيح مدار2

15تنظيم صحيح مقادير منبع ورودی3

15اندازه گيری صحيح مقادير ولتاژ و جريان4

10صحت محاسبات5

20پاسخ صحيح الگوی پرسش6

15تنظيم دقيق گزارش  كار7

100جمع امتيازها8

9NT 100ايمني و بهداشت و

اين ارزشيابی می تواند معيار تعيين آزمون های مستمر و نمره مستمر باشد.

الگوی ارزشیابی: در فرايند اجرای كار نرم افزاری يا در پايان كار، بايد ارزشيابی 
به  عمل آيد. در صورت تمايل می توانيد از الگوی ارزشيابی زير نيز استفاده  كنيد.

امتیازكسب شدهامتیاز پیشنهاديشاخص هاي امتیازدهيرديف

15تسلط بر مباحث نظری1

10بستن صحيح مدار در نرم افزار2

15تنظيم صحيح مقادير منبع ورودی3

15اندازه گيری صحيح مقادير4

10صحت محاسبات5

20پاسخ صحيح الگوی پرسش6

15تنظيم دقيق گزارش كار7

100جمع امتيازها8

9NT 100ايمني و بهداشت و
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بخش سوم : چگونگی تدریس پودمان های  کتاب درسی

الگوی ارزشیابی برای اجرای كار با دستگاه واقعی: در فرايند اجرای كار يا در 
پايان كار با دستگاه واقعی، بايد ارزشيابی به  عمل آيد. در صورت تمايل می توانيد 

از الگوی ارزشيابی زير نيز استفاده  كنيد.

امتیازكسب شدهامتیاز پیشنهاديشاخص هاي امتیازدهيرديف

15تسلط بر مباحث نظری1

10بستن صحيح مدار در نرم افزار2

15تنظيم صحيح مقادير منبع ورودی3

15اندازه گيری صحيح مقادير4

10صحت محاسبات5

20پاسخ صحيح الگوی پرسش6

15تنظيم دقيق گزارش كار7

100جمع امتيازها8

9NT 100ايمني و بهداشت و

تمايل  صورت  در  فنی  غير  شايستگی های   ارزشيابی  برای  ارزشیابی:  الگوی 
استفاده  كنيد.  نيز  زير  ارزشيابی  الگوی  از  می توانيد 

امتیاز كسب شدهامتیاز پیشنهادیمعیارهاي ارزشیابيرديف

بهداشت فردي شامل لباس كار تميز و 1
20داشتن اتيكت نام

مسئوليت پذيری در حفظ و مراقبت از 2
20وسايل و تجهيزات مرتبط با رايانه

به راهنمای 3 با توجه  رايانه  با  ايمن  كار 
20كاربرد

20صحيح نشستن و رعايت ارگونومی4

اجرای 5 جهت  گروه  در  فعال  مشاركت 
كار 20مراحل 


